
Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH

Strešná lávka

Dĺžka = 3000 mm

KÓD: P510
89,00 106,80

Strešná lávka

Dĺžka = 600 mm

KÓD: P510
29,00 34,80

Rebrík

Dĺžka = 1200 mm

KÓD: P402

Rebrík o dĺžke 1200 mm. 
Pre montáž je nutná odpovedajúca  

montážna sada.
55,00 66,00

Rebrík

Dĺžka = 2700 mm

KÓD: P403

Rebrík o dĺžke 2700 mm.
Pre montáž je nutná odpovedajúca  

montážna sada.
80,00 96,00

Rebrík

Dĺžka = 3300 mm

KÓD: P404

Rebrík o dĺžke 3300 mm.
Pre montáž je nutná odpovedajúca  

montážna sada.
100,00 120,00
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Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic
NOVINKA

Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH

Montážna sada pre rebrík  
na škridlové krytiny

KÓD: P473

Pre rebríky do dĺžky 5m.  
Pre škridlové krytiny 40,00 48,00

Montážna sada pre rebrík  
na krytinu Classic

KÓD: P672

Pre rebríky do dĺžky 5m.  
Pre Classic 80,00 96,00

Montážna sada  
pre rebrík k stene

KÓD: P431

Pre rebríky do dĺžky 5m.
Konzoly sú dĺžky 1m  

a dajú sa skrátiť
140,00 168,00

Hák pre úväzné lano

KÓD: P33
Hák pre upevnenie úväzného lana, 

montuje sa na strešnú lávku 60,00 72,00

Konzola  
pre bezpečnostné prvky 

Dĺžka = 3000mm

KÓD: P941

Montuje sa na lávku.  
Pre inštaláciu prvkov P942, P943  

a P944 
115,00 138,00

Jazdec pre uchytenie lana

KÓD: P942
Pre montáž na konzolu P941 285,00 342,00

Zarážka nastaviteľná

KÓD: P943
Pre montáž na konzolu P941 35,00 42,00

Zarážka stála

KÓD: P944
Pre montáž na konzolu P941 16,00 19,20

Stupienok  
pre škridlové krytiny

KÓD: P120
Obsahuje potrebné tesnenia a skrutky 25,00 30,00
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Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH

Snehová zábrana - rúrky
Dĺžka = 3000 mm
KÓD: V502

Obsahuje dve rúrky o dĺžke 3000 mm. 
Pre inštaláciu musí byť vybraná 

montážna sada podľa typu krytiny.
Rúrky sa na koncoch zužujú, takže 
je možné ich kombinovať do dlhších 

kompletov.

40,00 48,00

Snehová zábrana - rúrky
Dĺžka = 1000 mm
KÓD: P502

Obsahuje dve rúrky o dĺžke 1000 mm. 
K inštalácii musí byť vybraná  

montážna sada podľa typu krytiny.
22,00 26,40

Montážny set pre strešnú Lávku 
- univerzálny pre všetky krytiny
KÓD: V100

Obsahuje 2x držiak lávky, 10x skrutka 
M8x16mm a 10x Matica M8 15,00 18,00

Konzola univerzálna  
pre lávky a snehové zábrany  
- pre škridlové krytiny
KÓD: V101

Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x 
vrut 7x50 mm. Pre Frigge, Monterrey / 

Monterrey Grand, Adamante
23,00 27,60

Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.  
Viac sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. 

Konzola univerzálna  
pre lávky a snehové zábrany  
- pre Hyygge
KÓD: V102

Obsahuje 2x držiak;  
2x tesnenie, 6x vrut 7x50 mm. 23,00 27,60

Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.  
Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. 

Konzola univerzálna  
pre lávky a snehové zábrany  
- pre Finnera
KÓD: V103

Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie,  
6x vrut 7x50 mm. 23,00 27,60

Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.  
Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. 

Konzola univerzálna  
pre lávky a snehové zábrany  
- pre Classic
KÓD: V104

 
Obsahuje 2x držiak,  
4x upevnovací prvok

32,00 38,40

Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.  
Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. 
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Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH

Konzola univerzálna  
pre lávky a snehové zábrany  
- pre trapézy
KÓD: V105

Obsahuje 2x držiak, 2x spojka 
6x vrut 7x50 mm. 25,00 30,00

Držiaky solárnych panelov
KÓD: V112

Pre Classic a falcované krytiny. 
2x držiak, 2x svorka so skrutkou.

Dostupné v čiernej farbe.
30,00 36,00

Držiaky solárnych panelov
KÓD: V111

Pre krytiny v tvare škridle a trapézy.  
2x držiak, 4x guľaté tesnenie, 2x 
tesnenie 2+1, 6x skrutka 7x70.

Dostupné v čiernej farbe.
40,00 48,00

Snehová zábrana pre krytiny  
v triede kvality Ruukki 30  
v tvare škridle (dĺžka 2 m) *
KÓD: RSSFB SET

Vrátane montážnej sady, ktorá 
obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,  
14 podložiek, vystužovaci profil  

v hrúbke 1,5 mm.
23,50 28,20

Snehová zábrana pre krytiny  
v triede kvality Ruukki 40  
v tvare škridle (dĺžka 2 m) *
KÓD: RSSFB SET

Vrátane montážnej sady, ktorá 
obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,  
14 podložiek, vystužovaci profil  

v hrúbke 1,5 mm.
26,00 31,20

Snehová zábrana pre krytiny  
v triede kvality Ruukki 50+  
v tvare škridle (dĺžka 2 m) *
KÓD: RSSFB SET

Vrátane montážnej sady, ktorá 
obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,  
14 podložiek, vystužovaci profil  

v hrúbke 1,5 mm.
28,00 33,60

Prídavný profil ku snehovej 
zábrane pre Classic 930 mm
KÓD: P508

Prídavný profil je namontovaný  
na rúrkach a slúži ako dodatočná 

ochrana proti posúvajúcemu  
sa snehu a ľadu

30,00 36,00

Snehový rozrážač  
pre škridlové krytiny
KÓD: P130

Zahŕňa skrutku a tesnenie. 4,50 5,40
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